
قسم النيب عليه الصالة والسالم اخليل إىل أقسام ثالثة: فخر وخيالء، أو ليناوئ ا املسلمني فهذا له وزر؛ ثانيا: 

اختذها ليجاهد عليها يف سبيل اهللا فهذا له أجر؛ ثالثا: اختذها للركوب والتنمية واالستفادة من ورائها فهي له 

ومنه  ((قيل: املسومة اليت تسوم أي تطلق لفرعى كما قال تعاىل:  )) المسومة ((وقوله:  . سرت، ال أجر وال وزر

وقيل: املسومة املعلمة اليت تعال هلا أعالم للزينة والفخر مثل أن جياال عليها ريش النعام أو  )) شجر فيه تسيمون

بس السيارات ؛ عندنا اآلن سيارات مسومة وإال ال؟ جيعلون عليها زينة حىت إن بعض الناس يلأشياء أخرى حتسنه

الفقرية لباس السيارة الغنية حيط عليها. . . .على كل حال تسومي املركبات مازال أمرا معلوما عند الناس إىل يومنا 

هذا؛ املسومة عند الناس أغلى من غريها ألا ما سومت إال ألا جيدة ومن أصل جيد فلهذا تسوم ويعتىن ا 

مجع نعم كأسباب مجع سبب وهي اإلبل والبقر والغنم؛ هذه األنواع من  األنعام )) واألنعام والحرث (( . أكثر

احليوانات هي حمل رغبة الناس أيضا ؛ أكثر الناس يقتنون اإلبل والبقر والغنم ال جتدوم يقتنون الضباع أو ما 

لكنها يف احلاضرة يف ة و أشبها من احليوان وإمنا يعتنون باقتناء هذه األنواع الثالثة: اإلبل والبقر والغنم يف البادي

البادية أكثر؛ وأغلى هذه األنواع هي احلمر من اإلبل ولذلك يضرب به املثل يف الغالء واحملبة قال النيب عليه 

على رسلك ثم ادعهم إلى اإلسالم فو  إنفذ (الصالة والسالم لعلي بن أيب طالب وقد وجهه إىل خيرب قال: 

يعين الزراعة حرث األرض  )) والحرث (( . ) اهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم

للزراعة؛ فهذه سبعة أشياء: النساء، والبنني، والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة، واخليل املسومة، واألنعام، 

بات الناس يف هذه الدنيا لوجدا ال خترج عن هذه األشياء السبعة، ال خترج عن واحلرث؛ ولو فتشت عامة رغ

هذه األشياء السبعة يف الغالب وإال فيه أشياء حمل رغبة عند الناس مثل: القصور املشيدة، القصور املشيدة أيضا 

نظري؛ املهم  أن هذه  بعض الناس يكون مغرما ا حيبها وينميها وحيب أن يكون منزله أو قصره فاخرا ليس له

 ؛ ملاذا قال ذلك باملفرد املذكر مع أا مجاعة ذلك )) ذلك متاع الحياة الدنيا ((قال اهللا تعاىل:  . رغبات الناس

؟ واجلماعة للعقالء يقال: هؤالء، ويقال لغري العقالء هذه ؟ اجلواب اهللا أعلم أنه أعاد اسم اإلشارة على مفرد 

ذكور، ذلك املذكور؛ فطوى ذكر هذه السبعة كلها وعرب وكىن عنها مبذكور وذلك مذكر على تقدير: ذلك امل

يف احلياة  ا أي املتعة اليت يتمتع الناس )) ذلك متاع الحياة الدنيا ((وقوله:  . الحتقارها بالنسبة لنعيم اآلخرة

أما أن ختلد لك أو ختلد هلا فذلك  أن تزول عنها وإما أن تزول عنك؛ ؛ فإماوغايتها؟ الزواج، غايتها الزواج ؛الدنيا

مستحيل البد أن تفارقها أو أن تفارقك هي؛ وهذا أمر ال حيتاج إال إقامة برهان؛ فهذه األشياء لو اجتمعت كلها 

فيه  )) الحياة الدنيا ((وقوله:  . للمرء فما هي إال متاع احلياة الدنيا يتمتع ا اإلنسان مث يفارقها أو تفارقه هي

هي احلياة  )) وإن الدار اآلخرة لهي الحيوان ((حياة لدنيا وحياة أخرى؛ ما هي احلياة احلقيقية؟ قال اهللا تعاىل: 



؟ أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشيء قال النيب عليه الصالة والسالم: (ملوضع سوط أحدكم  احلقيقية نعم

موضع سوط يعين سوط حوايل مرت يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها؛ يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها) اهللا أكرب ـ 

أي دنيا هي؟ الدنيا منذ خلقت إىل يوم القيمة بكل ما فيها من نعيم؛ وذلك ألن نعيم الدنيا يف احلقيقة كأحالم،  

قع حلم أليس كذلك؟ ليس كأنه شيء واكل ما مضى من عمرك كأنه  كأحالمنا؛ واعترب األمر مبا مضى من عمر

ألنه راح ال فرق بني ما فعلته يف اليقظة باألمس وما رأيته يف منامك البارحة كلها راح؛ وهلذا مساها حياة الدنيا؛ 

والدنيا مؤنث أدىن ووصفت ذا الوصف لدنو مرتبتها بالنسبة إىل اآلخرة، لدنو مرتبتها بالنسبة لآلخرة، فليس 

واه اإلمام أمحد يف مسنده؛ وكذلك مسيت دنيا ألا أدىن من بشيء بالنسبة لآلخرة كما مسعتم احلديث الذي ر 

فهي أوىل باعتبار الرتتيب  )) من األولى ((من أين؟  )) ولآلخرة خير لك ((اآلخرة باعتبار الرتتيب الزمين؛ 

ا فلننظر إىل إذا ما دمنا نعرف أن هذا متاع احلياة الدني )) ذلك متاع الحياة الدنيا ((الزمين دنيا إذا قريبة للناس؛ 

هذه األشياء ال نظرة الشهوة ولكن نظرة جد؛ إذا كان ذلك ينفعنا يف اآلخرة فالنظر إليه طيب ونافع ويكون من 

حسنة الدنيا واآلخرة؛ أما إذا نظرنا إليه جمرد نظر الشهوة فإنه خيشى على املرء أن يغلب جانب الشهوة على 

 ((مث قال:  . )) ذلك متاع الحياة الدنيا : ((اء ووضعها حيث قالجانب احلق؛ وهلذا أدىن اهللا مرتبة هذه األشي

؛ ألن مرجع كل إنسان إىل اآلخرة إما  ؟ يف الدار اآلخرة مباذا× يعين حسن املرجع )) واهللا عنده حسن المآب

إىل اجلنة إىل جنة وإما إىل نار وليس مثة دار أخرى ثالثة ؛ كل الناس اجلن بل كل اجلن واإلنس مآهلم يف اآلخرة 

  . حسن املرجع. نأخذ الفوائد أظن؟ نعم يعين )) فاهللا عنده حسن المآب (( أو إىل النار وليس مثة دار أخرى

يف هذه اآلية عدة فوائد؛ أوال: حكمة اهللا عزوجل يف ابتالء الناس بتزيني حب الشهوات هلم يف هذه األمور 

تنازع اإلنسان يف اجتاهه إىل ربه مل يكن لالختبار يف الدين السبعة؛ ووجه احلكمة: أنه لو ال هذه الشهوات اليت 

فائدة؛ انتبه يعين لو كان اإلنسان مل يغرس يف قلبه أو يف فطرته هذا احلب مل يكن يف االبتالء يف الدين فائدة؛ 

رسل؟ السبب: ألن االنقياد إىل الدين إذا مل يكن له منازع يكون سهال ميسرا؛ وهلذا من أول من جييب إىل ال

الفقراء الذين حرموا من الدنيا؛ ألنه ليس عندهم شيء  ينازعهم ال املال وال رئاسة وال غري ذلك؛ فهذا من 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يذم من أحب هذه األمور  . حكمة اهللا أن زين يف قلوب الناس حب الشهوات

ه حمبة هذه األمور ال ألجل الشهوة مل يكن ذلك على غري هذا الوجه؛ وهي حمبته شهوة؛ وذلك ألنه إذا زين ل

سببا لسده عن دين اهللا ألن أكثر ما يفنت اإلنسان الشهوة إذا مل يكن هناك شبهة، فإن كان هناك شبهة واجتمع 

ويدل لذلك أن النيب عليه الصالة والسالم قال: (حبب إيل من دنياكم  . عليه شبهة وشهوة حصلت له الفتنتان

) ويدل لذلك أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رغب يف والنكاح حث عليه، وأمر به الشباب؛ النساء والطيب



ومما يدل لذلك أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حث على تزوج املرأة الولود، والولود كثرية الوالدة، وإذا كانت 

 . من أجل الشهوة أمر ال يذم عليه اإلنسانولودا كثر نسلها ومن نسلها البنون؛ فاملهم أن حمبة هذه األشياء ال 

 حب الشهوات ((؛ وهلذا قال:  ومن فوائد اآلية الكرمية: قوة التعبري للقرآن؛ وأنه أعلى أنواع الكالم يف الكمال

؛  ومل يقل حب النساء، أو حب البنني، أو حب القناطري املقنطرة بل قال حب الشهوات من هذه األشياء ))

 أيش؟ على الشهوات ال على هذه األشياء ألن هذه األشياء حبها قد يكون حممودا كما عرفتفسلط احلب على 

أعظم فتنة، أعظم فتنة  تقدمي األشد فاألشد؛ وهلذا قدم النساء؛ ففتنة شهوة النساء ومن فوائد اآلية الكرمية: .

وهلذا بدأ ا فقال:  ) من النساء ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال (وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

إنما أن البنني قد يكونون فتنة؛ ويشهد لذلك قوله تعاىل: ((  ومن فوائد اآلية الكرمية: . )) من النساء ((

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن الذهب والفضة من أشد   واألوالد أعم من البنني . )) وأوالدكم فتنة أموالكم

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة  ((األموال خطرا على اإلنسان؛ وهلذا قدمهما على بقية األموال؛ فقال: 

ألا أعظم من املال فتنة السيما املوصوفة ذه الصفات أا قناطري  )) والخيل المسومة واألنعام والحرث

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما كثر املال ازدادت الفتنة يف شهوته؛ من أين نأخذه؟ لقوله:  . قنطرةامل

وهلذا جند بعض الفقراء جيود بكل ماله والغين ال جيود بكل ماله، بل  )) القناطير المقنطرة من الذهب والفضة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  . م اشتد خبلهم ومنعهمبعض األغنياء ـ نسأل اهللا العافية ـ  يبتلون كلما كثر ماهل

مسومة أي معتىن ا أو  والسيما إذا كانت )) الخيل المسومة ؛ وهلذا قال: (( اخليل أعظم املركوبات فخرا

ومن فوائد اآلية أيضا: أن فتنة  . فإنا تكون أعظم املركوبات فتنة مسومة مطلقة يف املرعى معىن ا يف رعيها

 . ام اإلبل والبقر والغنم دون فتنة اخليل بناء على الرتتيب وأن الرتتيب يف هذه اآلية من األعلى إىل األدىناألنع

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من الناس من يفنت يف احلرث، يف الزراعة فيفنت ا ويزدرع على الوجه املشروع وغري 

الزراعة فصار الناس ـ والعياذ باهللا ـ يذهبون فيها كل مساء املشروع وهو كذلك والسيما يف زمننا هذا حيث    

؟ ومع ذلك ال يرون يف هذا بأسا جتد اإلنسان مثال  ويرتكبون فيها احملرمات من الكذب على الدولة واخليانة نعم

 يبيع حمصوره على شخص من الناس بدراهم نقدا مث يعطيه امسه من أجل أن يأخذ املشرتي من احلكومة أو دولة

مثنا أكثر؛ يشرتيه من املزارع مثال بريال ونصف بكيلو ويبيعها على الدولة بريالني ويكذب فيأخذ اسم املزارع 

فيكون املزارع خائنا واآلخر كاذبا وينتج من ذلك أكل املال بالباطل؛ وإذا سألوا هذا حرام قال: حنن حمتاجني 

وإال بع عليه هذا وال تعطيه امسك، بع عليه احملصور فلوس يقول حيتاج، إذا حتتاج فلوس تكذب وتتحيل ؟ اصرب 

                      . )) والحرث ؛ ((وال تعطيه امسك إذا كانت الدولة تسمح لبيعه؛ لكن ابتلي الناس ذا الشيء



ذلك متاع الحياة  ((حلياة الدنيا؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هذه األشياء كلها ال تعدوا أن تكون متاع ا

وكل ما كان  )) ذلك متاع الحياة الدنيا ((ومن فوائدها: التزهيد يف التعلق ذه األشياء؛ لقوله:  . )) الدنيا

فال ينبغي لإلنسان أن يتبعه نفسه؛ ألنه زائل؛ ال تتبع نفسك شيئا من الدنيا إال شيئا تستعني به على طاعة  للدنيا

حىت ينفعك وأنت سوف تنال منه ما يناله من أتبع نفسه ما متاع احلياة الدنيا للدنيا؛ يعين مثال أن الرجل اهللا 

الذي يأكل العشاء من الناس من يأكله ألجل أن حيفظ بدنه أو أن حيفظ جسمه، يأكله امتثاال ألمر اهللا، يأكله 

ى ذلك، ومن الناس من يأكله رد الشهوة ليمأل بطنه استعانة به على طاعة اهللا، يأكله متتعا بنعم اهللا فيؤجر عل

ومن فوائد اآلية: تنقيص هذه احلياة؛ لقوله:  . فيحرم هذا األجر، حيرم هذا األجر ألنه نوى به جمرد الشهوة فقط

فو اهللا إا ناقصة، إن دارا ال يدري اإلنسان مدة اإلقامة فيها، وإن دارا ال يكون صفها إال  )) الحياة الدنيا ((

منقصا بكدر، وإن دارا فيها شحناء والعداوة والبغضاء بني الناس، وغري ذلك من املناقصات إا لدنيا؛ اإلنسان 

ف نقول هذه حياة ؟ كيف نقول إن كي أليس كذلك؟ إذاواحدة    منا يف هذه الدنيا ال يضمن أن يبقى وال 

هذه حياة؟ إا حلياة الدنيا واإلنسان يف احلقيقة من حكمة اهللا عزوجل أنه فنت مبا فيها من هذه األشياء اليت ذكر 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ما عند اهللا خري من هذه الدنيا؛  . اهللا عزوجل؛ ولكن العاقل ينظر إىل املآل وال

ومنها: ما أشار إليه بعضهم يف أن من تعلق ذه األشياء تعلق شهوة  . ))  عنده حسن المآبواهللا ((لقوله: 

واهللا عنده حسن  ((فإن عاقبته ال تكون محيدة؛ ألن اهللا ملا ذكر التعلق على وجه الشهوة ذه األشياء قال: 

ته ليست محيدة؛ هكذا ذكر فكأنه يقول: وال حسن مآب هلذا املتعلق ذه األشياء؛ أي أن عاقب )) المآب

من  )) واهللا عنده حسن المآب ((بعضهم؛ ولكن يف نفسي منها شيء والذي يظهر يل أن اآلية ختمت ذا 

قل  ((ويدل ملا ذكرت قوله:   .أجل ترغيب اإلنسان مبا عند اهللا عزوجل وأن ال يتعلق ذا املتاع احلياة الدنيا

للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن اهللا  )) قل ((اخلطاب يف  )) أأنبئكم بخير من ذلك

إذا صدر القول بقل كان يف ذلك دليل على عناية اهللا به وأنه أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم أمرا خاصا وأنه أمر 

هللا عليه رسوله صلى اهللا عليه وسلم بإبالغه على وجه اخلصوص؛ وإال فإن كل القرآن قد قيل للرسول صلى ا

لكن أحيانا يذكر اهللا عزوجل شيئا يصدره بقل  )) قل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ((وسلم 

للداللة على العناية به.    ولننظر العناية مبا يذكر جاءت من أكثر من وجه؛ أوال: ألن اهللا صدرها بقل؛ وثانيا: 

يعين أأخربكم خبري من ذلكم ؟ يعين املشار إليه يف اآلية ) ) نبئكم بخير من ذلكمؤ أ ((ستفهام الأنه صدرها با

يا أيها الذين آمنوا  ((السابقة؛ واالستفهام يفيد تنبيه املخاطب، وحضور قلبه ملا سيلقى إليه فهو كقوله تعاىل: 

مث فيه أيضا يف هذا االستفهام معىن غري التنبيه وهو  ؛ )) هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم



للناس:  يعين بعد أن قص اهللا علينا متاع احلياة الدنيا أمر نبيه أن يقول )) نبئكم بخير من ذلكمؤ أ ((التشويق 

 ((قال: ))  نبئكم بخير من ذلكمؤ أ ((وقوله:  . ليشوقهم إىل ذلك اخلري نبئكم بخير من ذلكم ))ؤ أ ((

وهلذا قيل  )) عم يتساءلون عن النبأ العظيم ((ومل يقل: أأخربكم؛ ألن النبأ إمنا يقال يف أمور اهلامة  )) نبئكمؤ أ

)) ومل يقل: من ذلك؛  بخير من ذلكم ((للنيب: نيب ومل يقل: خمرب؛ فهذا أمر هام حيتاج إىل اإلنباء عنه؛ وقوله: 

سم اإلشارة املقرون بالكاف؟ ماذا يراعا يف االسم ألن املخاطب مجيع الناس؛ وهنا نقف لنتذكر ماذا يراعا با

اإلشارة املقرون بالكاف؟ اسم اإلشارة املقرون بالكاف يتضمن مشارا إليه وخماطبا؛ فاسم اإلشارة يكون حبسب 

فأوال: كيف نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إىل مفرد   . املشار إليه، والكاف تكون حبسب املخاطب

قول إذا أشرنا إىل مثىن مذكر ماذا ن . شارة املفرد املذكر، والكاف للمخاطب املذكرإلك؛ ذا اسم مذكر؟ نقول: ذ

ماذا نقول إذا  . نقول: ذانك))  فذانك برهانان من ربك ((خناطب مفردا مذكر؟ نقول: ذانك؛ قال اهللا تعاىل: 

قائمتان؛ ماذا نقول إذا أشرنا إىل مفردة  خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إىل مثىن مؤنث؟ نقول: تانك، تانك املرأتان

ماذا نقول إذا أشرنا إىل  . السيما مع هاء مثل هاتيك مؤنثة وخاطبنا مفردا مذكرا؟ نقول: تلك، أو نقول تيك

مجاعة ذكور أو إىل مجاعة مطلقا خناطب مفردا مذكرا؟ نقول: أولئك؛ اآلن أعدتنا كم صورة؟ عدة صور والكاف 

  . ن املخاطب مفرد مذكرمل تتغري ملاذا؟ أل

  كيف نقول إذا كان املشار إليه مفردا مذكرا واملخاطب مثىن؟  السائل :

  . )) ذلكما مما علمني ربي ((نقول: ذلكما؛ قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

   إذا كان مفردا مؤنث واملخاطب مثىن؟ ـ السائل :

األمثلة السابقة ذكرنا إذا اختلف املشار إليه مع كون  أنا أسألكم أحسن ـ عرفتم القاعدة األوىل؟ يف  الشيخ :

  . تلكما صح إذا كان املخاطب مثىن واملشار إليه مفرد مؤنث؟ املخاطب واحدا مفردا مذكرا. طيب

  ؟  مثىن واملشار إليه مثىن مؤنث؟ حيي كيف نقول إذا كان املخاطب السائل :

  . تانكما الشيخ :

  اطب مجاعة نساء واملشار إليه مفرد مذكر؟ كيف نقول إذا كان املخ السائل :



. كذا؟  )) قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ((املشار إليه مفرد مذكر واملخاطب مجاعة نساء؟ ذلكن؛  الشيخ :

  . طيب؛ ظاهر املعىن ما حنتاج إننا نستمر ألا مسألة تسوية حتتاج إىل تأين

  املشار اسم اإلشارة يتبع أيش؟  السائل :

  املشار إليه؛  الشيخ :

  الكاف تتبع املخاطب كذا؟  السائل :

تارة يكون كل منهما مفردا مذكرا، وتارة يكون كل منهما مفردا مؤنثا، وتارة يكون كل منهما مجعا  الشيخ :

  . للذكور، وتارة يكون كل منهما مجعا لإلناث، وتارة ختتلف احلال بني املشار إليه وبني املخاطب

   قلت لكم إا حبسب من؟ كاف املخاطب السائل :

املخاطب؛ فيها لغة: أن تكون للمذكر بالكاف املفتوحة أيا كان املذكر مثىن أو مجع أو مفرد؛ انتبه إذا    الشيخ :

كانت للمذكر فهي مفتوحة مبنية على الفتح؛ للمؤنث مبنية على الكسر ومفردة يف املوضعني؛ يعين فيه لغة للغة 

ورة للمؤنث؛ فيه لغة ثالثة: يبقون الكاف العرب يبقون الكاف بصيغة املفرد دائما مفتوحة، يف املذكر مكس

مفتوحة مفردة للمذكر واملؤنث واملثىن واجلمع واملفرد؛ فيكون مثال: ذلك سواء كان املخاطب هنا رجال أو امرأة، 

؛ ال هلذه حقيقة ما ألننا أو رجلني أو امرأتني ، أو رجال أو نساء؛ وأظن هذه اللغة مناسب؟ نعم؟ ألا أسهل

ندنا: إذا اختلف النحويون أخذنا باألسهل؛ أما إذا اختلفت اللغات أخذنا باألفصح، إذا اختلفت نقول قاعدة ع

؟  اللغات خذ باألفصح، وإذا اختلف النحويون خذ باألسهل كذا؟ نعم؛ وإذا اختلف الفقهاء خذ باألحوط متام

   . هذه ثالث قواعد

الم اهللا ال إله إال هو الحي القيوم نزل عليك  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. بسم اهللا الرمحن الرحيم.

الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين  

كفروا بآيات اهللا لهم عذاب شديد واهللا عزيز ذو انتقام؛ إن اهللا ال يخفى عليه شيء في األرض وال في 

   )) كم في األرحام كيف يشاء ال إله إال هو العزيز الحكيمالسماء هو الذي يصور 

  

  ؟  )) الم اهللا ال إله إال هو الحي القيوم ((ما تقولون يف قوله تعاىل:  الشيخ :



   نقول هذه حروف ابتدأ ا اهللا سبحانه وتعاىل وأتى ا حتديا ؛ )) الم (( الطالب :

  . ابتدأ ا بعض السور؛ نعم  الشيخ :

والقول الصحيح إن هلا  الشيخ :قيل ليس هلا معىن وعلمها عند اهللا؛  الطالب :وهل هلا معىن أو ال؟  الشيخ :

معىن؛ ال ال إذا قلت علمها عند اهللا ما تقدر ليس هلا معىن وال هلا معىن؛ أي نعم الذي يفوض ما يثبت وال 

معىن؟ ما نريد هل هلا مغزا؟ هل هلا معىن يف ينفي؛ والقول الصحيح إن اهللا تعاىل أتى ا حتديا ؛ السؤال هل هلا 

حد ذاا أم ال؟ القول الراجح أنه ليس هلا معىن، ال معلوم وال جمهول كذا وال ال؟ نعم؛ طيب ما هو الدليل على 

أنه قول الراجح؟ ألنه مل يرد ال يف الكتاب وال يف السنة معاين هذه احلروف؛ ال، نعم أمحد؟ هذه احلروف ليس هلا 

ضموم بعضها إىل بعض ليس هلا معىن يف اللغة ألن القرآن نزل بلسان عريب مبني وهذه احلروف هكذا ممعىن 

  . وحينئذ مبقتضى كون القرآن بلسان العريب نقول: ليس هلا معىن العربية 

  أمحد إذا قلنا ليس هلا معىن صارت عبثا ؟  الشيخ :

   واهللا عزوجل منزه عن العبث؛ الطالب :

هلا مغزى وهو حتدي العرب حيث كان هذا القرآن مل يأت بلسان جديد حىت يقولوا واهللا ما نعرف هذا   الشيخ :

اللسان، وإن ما أتى باللسان العريب الذي يتكون منه احلروف اليت يتكون من احلروف املعروفة اليت يعرفوا ومع 

  .  ذلك عجزوا

طيب يشهد العتبار هذا املغز ما الذي يشهد ويؤيد القول ذا املعز؟ أنه يف الغالب إذا ذكر هذا املقطع اهلجائية 

 لحي القيوم نزل عليك الكتاب الم اهللا ال إله إال هو ا )) (( الم ذلك الكتاب ((يذكر بعدها القرآن مثل: 

ليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هو الذي أنزل ع ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.   ))

وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 

إال اهللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب؛ ربنا ال تزغ قلوبنا 

، ربنا إنك جامع الناس ليوم الريب فيه إن اهللا ال هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بعد إذ

ما املراد به؟ القرآن؛ وملاذا مسي قرآنا؟ األمر األول: أنه  )) الكتاب ((وجل:  طيب قوله عز  )) يخلف الميعاد

مكتوب يف الصحف اليت  مكتوب يف اللوح احملفوظ؛ واألمر الثاين: أنه مكتوب يف صحف الناس؛ واألمر الثالث:

 قوله عز  . )) فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ((بأيدي املالئكة 



ما املراد باحملكمات؟ احملكمات هي املتقنات بأحكامها وبأقدارها؛ إذا القرآن  )) منه آيات محكمات ((وجل: 

ما معىن حمكمات بس حدد؟ أحسنت أي الظاهرة  )) (( منه آيات محكماتبعضه ما أتقن؟ ال هذا اإلتقان؛ 

؟ عكسه؛ عكس؟ يعين فيها غموض ال يفهما إال ذوي  )) أخر متشابهات (( . الواضحة ال اشتباه فيه متام

فيها للسلف وجهان؛ الوجه األول:  )) وما يعلم تأويله إال اهللا ((قوله تعاىل:  األلباب أو الراسخون يف العلم.

؟ ال ويش معىن التأويل على هذا القراءتني؛ والثاين: الوصل فما توجيه كل من  )) إال اهللا ((الوقوف على: 

وعلى قراءة الوصل؟   . طيب ،ال، العاقبة واحلقيقة اليت عليها هذا الشيء نعم؟ املتشابه ال يعلمه إال اهللالوقف؟ 

التفسري، معناه التفسري؛ يعين هذا  يكون املعىن التأويل؟ ما معىن التأويل على هذه القراءة على قراءة الوصل ؟

يف العلم؛ أما من كانت علومهم سطحية فهؤالء ال يعرفون  التفسري تفسري املتشاات ال يعلمه إال اهللا والراسخون

 ((تأويل هذه املتشابه نعم؟ طيب، من اآليات املتشاات آيات ظاهرها التعارض مثل يا أخ؟ مثل قوله تعاىل: 

؟ آيات ظاهرها تعارض تكون مشتبهة عند بعض  ال؛ خالد)) ...  نزل أحسن الحديث كتابا متشابهااهللا 

أن يف القرآن تناقضا فيتبع هذا املتشابه ويلبس به على الناس ولكن الراسخني يف العلم يعلمون وجه الناس فيظن 

فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال  ((ويف سورة الرمحان قال:  يكون فيها تعارض؛ قوله تعاىل: هذه اآليات وال

وجه ال خيالف اآلية األخرى طيب ولكن الراسخون يف العلم يعرفون وجه ذلك فيحملون كل آية على  )) جان

 وفيه أيضا آيات كثرية دقيقة فيه آيات كثرية أشار إليها الشيخ حممد الشنقيطي رمحه اهللا يف كتابه الذي مساه: 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.   . "دفع إيهام االضطراب عن آية الكتاب" وهو كتاب جيد نافع لطالب العلم

ي عنهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون إن الذين كفروا لن تغن(( 

والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذ اهللا بذنوبهم واهللا شديد العقاب؛ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون 

سيغلبون  ((هل فيها قراءة ثانية؟  )) ستغلبون وتحشرون ((وجل:  قال اهللا عز  . إلى جهنم وبئس المهاد))

هنا ذكر اهللا سبحانه وتعاىل حال هؤالء الكفار يف الدنيا  . )) سيغلبون ويحشرون ((قراءة بالياء  )) ويحشرون

؟ هم يغلبون يف الدنيا وحيشرون إىل جهنم يوم القيمة؛ أحسنت إذا وهم يف  وحاهلم يف اآلخرة ما حاهلم يف الدنيا

هل يف القرآن ما يشهد ذه اآلية يف أن مآل الذين كفروا الغلبة يف الدنيا والنار يف  . يف اآلخرةخسارة يف الدنيا و 

 إن الذين كفروا ((؟ مثل هذه اآلية تقريبا إن مل تكن مثلها، هي مثلها يف املعىن لكن خيتلف اللفظ شيء  اآلخرة

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن  ((أحسنت هذه اآلية يف سورة األنفال كهذه اآلية متاما  )) ...

لو أن الكافر  . )) سبيل اهللا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون



: هذه لن تغين عنكم من يفتخر مبا عنده من القوة واملال والولد فبأي شيء يرد عليه املؤمن هذا االفتخار؟ نقول

  ؟ واضح؟ ما تقولونبعض باهللا شيئا نعم؟ ولو شاء اهللا عزوجل النتصر منكم ولكن يبلي اهللا عباده بعضهم 


